
 

 

Ogłoszenie nr 595773-N-2020 z dnia 2020-10-09 r.  

Szkoła Główna Służby Pożarniczej: Opracowanie wielobranżowej kompleksowej 

dokumentacji projektowej systemu klimatyzacji w obiekcie 02 budynek B Szkoły Głównej 

Służby Pożarniczej w Warszawie” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, krajowy numer 

identyfikacyjny 00017341000000, ul. Słowackiego  52/54 , 01-629  Warszawa, woj. 



mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5617624, , e-mail zam.pub@sgsp.edu.pl, , faks 22 

8330724.  

Adres strony internetowej (URL): www.sgsp.edu.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Uczelnia publiczna  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest 

odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie 

postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez 

każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na 

rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

https://bip.sgsp.edu.pl/sgs/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-0  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

https://bip.sgsp.edu.pl/sgs/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-0  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób: Pisemnie, osobiście lub za pomocą operatora pocztowego  

Adres: Szkoła Główna Służby Pożaniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  



Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie wielobranżowej 

kompleksowej dokumentacji projektowej systemu klimatyzacji w obiekcie 02 budynek B 

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie”  

 

Numer referencyjny: Pn 28/20  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu kompleksowej 

dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Opracowanie wielobranżowej kompleksowej 

dokumentacji projektowej systemu klimatyzacji w obiekcie 02 budynek B Szkoły Głównej 

Służby Pożarniczej w Warszawie”. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona 

dokumentację projektową wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego, obejmującą wszelkie 

dokumenty niezbędne do uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty 

budowlane (w tym przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie), realizację inwestycji (w 

szczególności wielobranżowe projekty budowlane i wielobranżowe projekty wykonawcze, 

specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót); uzyska decyzje i pozwolenia niezbędne 

do realizacji robót budowlanych, przeniesie prawa autorskie do utworów powstałych w wyniku 

realizacji przedmiotu zamówienia w ramach wynagrodzenia wraz z prawem wyłącznego 

zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego; wesprze zamawiającego na etapie 

prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowalnych tj. 

przygotuje odpowiedzi na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 

odwołania Wykonawców w zakresie dokumentacji projektowej, pełnić będzie nadzór autorski 

w trakcie realizacji zamówienia oraz w okresie rękojmi i gwarancji na dokumentację 

projektową, na zasadach i warunkach określonych w niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i prawie powszechnie obowiązującym. Szczegółowy zakres przedmiotu 



zamówienia wraz z określeniem informacji o wielkości zamówienia oraz o wymaganiach 

wobec sposobu jego realizacji, został opisany w załącznikach do SIWZ: nr 2 pn. „Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia” oraz nr 6 Istotne postanowienia umowy.  

 

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

71220000-6 

71251000-2 

71248000-8 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach:   lub dniach: 70  

lub  

 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

II.9) Informacje dodatkowe: 5. Termin wykonania zamówienia:  

a) ETAP I i II: łącznie - maksymalnie 4 tygodnie od daty podpisania umowy, gdzie: 

ETAP I: „Wykonanie koncepcji instalacji klimatyzacji”;  

ETAP II: „Opracowanie dokumentacji projektowej klimatyzacji na potrzeby pomieszczeń 

znajdujących się na I piętrze”.  

b) ETAP III: maksymalnie 10 tygodni od daty podpisania umowy, gdzie:  

ETAP III: „Opracowanie dokumentacji projektowej klimatyzacji na potrzeby pozostałych 

pomieszczeń w budynku (z wyłączeniem pomieszczeń uwzględnianych w etapie II)”  

c) ETAP IV: od daty rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie 

wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji ETAPU II - do daty zakończenia robót 

budowlanych w zakresie EATPU II tj. odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji. ETAP 

IV: „Wsparcie zamawiającego i pełnienie nadzoru autorskiego”.  

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie;  



Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie;  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: c) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca ubiegający się o 

udział w postępowaniu musi udowodnić, że:  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), 

wykonał, lub wykonuje należycie, co najmniej dwie usługi wykonania branżowych projektów 

budowlanych, z których każda dotyczyła projektów związanych z instalacjami systemów 

klimatyzacji a wartość każdej z tych usług (wartość umowy z zamawiającym) wynosiła co 

najmniej 40 000,00 zł netto w tym co najmniej jedna z tych usług dotyczyła obiektu o 

powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2000 m2. oraz, że:  dysponuje lub będzie 

dysponował przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej: jedną osobą 

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń 

do projektowania w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu, posiadającą co 

najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania (w tym co najmniej jednego obiektu 

o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2000 m2) , jedną osobą posiadającą uprawnienia 

budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, klimatyzacji, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

uprawniające do projektowania obiektu, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w 

zakresie projektowania (w tym co najmniej jednego obiektu o powierzchni całkowitej nie 

mniejszej niż 2000 m2 ), jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń uprawniające do projektowania obiektu budowlanego, posiadającą co najmniej 3-

letnie doświadczenie w zakresie projektowania (w tym co najmniej jednego obiektu o 

powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2000 m2), Zamawiający dopuszcza możliwość 

łączenia kilku funkcji, o których mowa powyżej przez osoby lub przez jedną osobę  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  



Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 1) Odpisu 

z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
2) Wykazu usług, potwierdzającego, iż Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie), Wykonawca wykonał, lub wykonuje należycie, co najmniej dwie usługi wykonania 

branżowych (instalacyjnych) projektów budowlanych, z których każda dotyczyła projektów 

instalacji systemów klimatyzacji, a wartość każdej z tych usług wynosiła co najmniej 40 000,00 

zł netto w tym co najmniej jedna z tych usług dotyczyła obiektu o powierzchni całkowitej nie 

mniejszej niż 2000 m2.. Wykaz usług należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 7 do SIWZ oraz załączyć do niego dowody potwierdzające należyte wykonanie 

usług. Jako dowody Zamawiający przyjmie:  referencje bądź inne dokumenty (w 

szczególności protokoły odbioru) wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 

projektowe były wykonywane (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal są 

wykonywane),  oświadczenie Wykonawcy o prawidłowym wykonaniu lub wykonywaniu 

usług wskazanych w wykazie – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – pod warunkiem, że Wykonawca 

wykaże istnienie takiej przyczyny. 3) Wykazu osób jakimi Wykonawca dysponuje lub będzie 

dysponował przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Wykaz musi potwierdzać, że 

Wykonawca będzie dysponował co najmniej osobami wymienionymi w punkcie 6 podpunkt 1 

litera c Rozdziału I SIWZ. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 8 do SIWZ oraz załączyć do niego dowody potwierdzające spełnienie warunku. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o jego 

spełnieniu oraz załączy do wykazu kopie uprawnień zawodowych posiadanych przez te osoby. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  

Informacja na temat wadium  

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.  



 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

Informacje dodatkowe:  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Nie  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

Informacje dodatkowe:  

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  



Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena oferty brutto (C) 60,00 

Doświadczenie projektanta (D) 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  



Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian 

oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w trybie i 

zakresie przewidzianym przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych – za zgodą Stron wyrażoną na piśmie. Warunkiem dokonania zmian 

jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis propozycji zmian i 

ich uzasadnienie. Zmiany obowiązują z dniem podpisania aneksu do Umowy przez drugą 

Stronę pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 tej ustawy, w zakresie: - 



zmiany: firmy, nazwy, adresu, formy prawnej działania; - zmiany podwykonawcy, przy 

pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, po uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego, zmiany Stron w Umowie, wynikających ze zmian organizacyjnych 

niezależnych od Zamawiającego; - zmiany sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest 

konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy; - okoliczności wynikających z działania 

siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu 

Umowy, z zastrzeżeniem niedopuszczalności zmiany, gdy wyklucza ją inne postanowienie 

Umowy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować; - zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub 

ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów w takim zakresie, w jakim będzie 

to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub 

faktycznego; - innych przyczyn zewnętrznych, skutkujących niemożliwością prowadzenia 

działań w celu wykonania Umowy; - uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych 

powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy; - zmiany producenta, 

dystrybutora lub gwaranta w przypadku jego upadłości lub likwidacji; - nieistotnych zmian 

postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy; - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości netto zamówienia określonej pierwotnie 

w Umowie; - zmian koniecznych związanych z RODO; - z zastrzeżeniem, że każda ze Stron 

może jednostronnie dokonać zmiany Umowy w zakresie: osób wskazanych w § 7, numerów 

telefonów, adresów, rachunku bankowego Wykonawcy, zawiadamiając o tym niezwłocznie 

drugą Stronę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 1. Zamawiający przewiduje 

również możliwość zmiany Umowy w następujących okolicznościach: 1) rozszerzenia zakresu 

wykonywanych usług projektowych objętych przedmiotem Umowy niewymagających zapłaty 

dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się 

dopiero w trakcie realizacji Umowy; 2) zmian wynikających ze zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług; 3) zmian będących 

następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na 

sfinansowanie przedmiotu Umowy; 4) zmiany terminu realizacji Umowy, w szczególności, gdy 

dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie 

ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w szczególności zmiany będącej następstwem działań 

administracji związanej z: a) przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania 

przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa, b) koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub 

innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu Umowy, c) 

koniecznością zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, w tym grup społecznych lub 

zawodowych niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy, d) 

odmową wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, e) zmianą zakresu projektowania, wprowadzonego 

decyzjami administracyjnymi, wydanymi lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygnięcia 

postępowania nr PN/14/2019, skutkującego podpisaniem Umowy, i dotyczącą obiektu 

budowlanego, prowadzonych prac projektowych lub innych okoliczności mających związek z 

przedmiotem Umowy, f) zmianą zakresu projektowania przez Zamawiającego lub 

koniecznością wykonania innych prac dodatkowych (zamiennych), która może spowodować 

przesunięcie terminu zakończenia Umowy - pod warunkiem podpisania przez Strony 

odpowiednio aneksu bądź porozumienia w sprawie zmiany terminu; 5) zmian wynikających z 

zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, to jest zdarzenia, którego wystąpienie jest 

niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a 



w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia 

związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki, zamachy terrorystyczne i strajki w 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 6) zmian personelu kluczowego 

Wykonawcy w przypadku wystąpienia istotnej przyczyny uniemożliwiającej dotychczasowej 

osobie wykonywanie swoich obowiązków, na inną legitymującą się uprawnieniami i 

doświadczeniem wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (opisie 

przedmiotu zamówienia), po uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej na piśmie, dla 

każdej z tych osób, zmian w zakresie sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania płatności 

na rzecz Wykonawcy; 7) zmiany terminu realizacji Umowy, w szczególności: a) wynikające ze 

szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do 

projektowania; b) ze względu na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, 

niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli nie jest możliwe 

równoległe wykonywanie prac projektowych; 8) zmian koniecznych związanych z RODO; 9) 

zmian w zakresie wysokości kar umownych po zawarciu ugody przez Strony, zgodnie z ustawą 

o finansach publicznych; 10) zmian wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o art. 142 ust. 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zmiany: a) stawek podatku od towarów i usług 

dotyczących przedmiotu Umowy, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania postanowień Umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca w 

terminie co najmniej 30 dni przed planowanymi zmianami odpowiednich przepisów, jeśli to 

możliwe, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany odpowiednich 

przepisów, może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem do Zamawiającego o wprowadzenie 

stosownych zmian w Umowie. Do wniosku Wykonawca dołącza oświadczenie o wysokości 

dodatkowych kosztów, jakie będzie musiał ponieść wskutek wprowadzenia zmian przepisów 

prawa wraz ze szczegółową kalkulacją porównawczą cen i kosztów ponoszonych przez 

Wykonawcę przed zmianami oraz po zmianach, ze wskazaniem sposobu (metody) liczenia. 3. 

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 10 lit. a, ustalona w Umowie wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a wartość brutto Wynagrodzenia Wykonawcy 

zostanie wyliczona z uwzględnieniem zmienionej stawki podatku od towarów i usług. 4. W 

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 10 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń 

osób bezpośrednio wykonujących przedmiot Umowy do wysokości zmienionego minimalnego 

wynagrodzenia lub ze zmienionej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 5. W przypadku zmiany, 

o której mowa w ust. 2 pkt 10 lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 

wzrostu kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść w celu uwzględnienia tej 

zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy, w tym 

wynagrodzenia netto osób bezpośrednio wykonujących przedmiot Umowy na rzecz 

Zamawiającego. 6. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wymaga sporządzenia pisemnego 

aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 7. Wynagrodzenie Wykonawcy w zmienionej 

wysokości naliczane będzie począwszy od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym Wykonawca złożył kompletny wniosek wraz z oświadczeniem, w 

którym wykaże, że zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt 10 będą miały wpływ na 

koszty wykonania przez niego przedmiotu Umowy i po wejściu w życie zmiany odpowiednich 

przepisów. 8. Nie stanowi zmiany Umowy utrata mocy lub zmiana aktów prawnych 



przywołanych w treści Umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania 

się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa. 9. O zaistnieniu zmian Strony 

zawiadomią się nawzajem pisemnie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie 

do 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 10. 10. Zamawiający może 

wyrazić zgodę na zmianę terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia 

okoliczności uniemożliwiających jego dotrzymanie przez Wykonawcę, jeżeli te nie wynikają z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nienaruszających zasady równego traktowania 

wykonawców i uczciwej konkurencji. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych 

okoliczności, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, 

na co najmniej 10 dni roboczych przed upływem terminu. Zmiana terminu wykonania 

przedmiotu Umowy wymaga formy pisemnej i nie stanowi podstawy do żądania przez 

Wykonawcę wzrostu wynagrodzenia. 11. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie 

przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2020-10-20, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Tak  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


